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ONE
WATCH2 
Vandaag staat in de ronde van 
14:00 uur oud-toernooidirecteur 
Jerry ‘de Nigeriaan’ Tuhusula op 
het programma. 

Jerry is na een afwezigheid van 
17 jaar terug als deelnemer van 
het ORT. In 1992 deed hij voor het 
eerst en tevens het laatst mee en 
toen won hij meteen de herendub-
bel. De afspraak was echter dat als 
hij zou winnen, hij in de commis-
sie zou komen. En zo geschiede. 
Vervolgens zat Jerry 14 jaar in de 
ORT commissie. Hij heeft dus ook 
nog nooit een wedstrijd verloren 
op het ORT.

Jerry heeft in de afgelopen 8 
jaar alleen aan ons tiebreak toer-
nooi meegedaan. Deze wedstrijd, 
waarin hij zal aantreden met de 
krokettenkoningin Martha van 
Empelen, beloofd dus een spek-
takel te worden. U bent van harte 
welkom!!

S P O T L I G H T

Wat wel uit de lucht kwam vallen was re-
gen, van die vieze motregen. Maar met onze 
cadeautjes, slingers, toeters, bellen, vlaggen,  
taarten en champagne hebben we alles uit de 
kast getrokken om er een feest van te mak-
en! En een geslaagde openingsdag was het, 
daar kon zelfs regen niets tegen doen!! 

Om 9:00 uur was het tijd voor de eerste Blauwwitte Stri-
jder. Marina Zijderveld heeft in het verleden regelmatig 
het licht uit gedaan tijdens avonden in de ORT week, nu 
mocht ze als allereerste aantreden. Maar het spreek-
woord: ‘s avonds een vrouw, ‘s ochtends een vrouw bleek 
absoluut te gelden voor deze diva van de Lage Landen. 
Chantal Hillebregt werd in de motregen afgedroogd door 
Marina, 6-tik 6-bam.

Publiekslieveling Ingmar 
van ‘ding’ Dongen maakte 
gisteren om 10:45 zijn op-
wachting. Volle tribunes, 
fanclubs, cheerleaders, 
Dagmar van Putten, schrijv-
ende pers, internationale tv-ploegen, Pauw & Witteman, 
iedereen was aanwezig om te zien hoe deze nonchalente 
knul uit Hooglanderveen zich op zijn eigen gemalen bak-
steen zou houden onder die immense spanning. De eerste 
‘hobbel’ op weg naar eeuwige roem was Rik Hertsen-
berg. Rik was 2 weken geleden nog veel en veel te sterk 
voor onze eigen Sam ‘Go Gators’  Yeganeh. Maar ja, Ing-
mar heeft in tegenstelling tot Sam wel een backhand en 
een service en droeg ons toernooishirt. Ondanks dat Rik 
compleet met tennistrainer, camera, handdoek, petje en 
zweetbandjes verscheen op het Centre Court, wist Ing-
mar met 6-3 6-4 te winnen. 

In de ronde van 12:30 uur was het tijd voor Tony alias 
Kony van de Tieft. Met in zijn ene oor een modieus 
knopje en in zijn andere een bosje shag was hij niet 
te stoppen. Als een orkaan vloog hij over zijn tegen-
stander Bart Borgman heen. Voordat Bart goed en wel 
was bekomen van de schrik zat hij al weer aan het bier 
in het clubhuis. Met 6-2 6-bam kon Tony zich weer lek-
ker op het bankje thuis voor de tv nestelen. Tony was 
na afloop zeer blij met zijn loting, hij heeft namelijk 
pas 2 keer in zijn leven een single gewonnen en beide 
keren was Bart zijn tegenstander. Bart bedankt en die 
€100,- kan je komen halen bij de keet....

Ook Caitlin Visser mocht gisteren na maanden afwezigheid 
eindelijk weer een wedstrijd spelen. Caitlin is sinds dat ze 
bij Randenbroek speelt tot grote hoogte gestegen, maar ja  
hoe hoger je komt, des te harder is de eventuele val. En dat 
heeft Caitlin geweten toen ze op school uit de ringen viel. 
Gelukkig is ze weer helemaal de oude en tegen Natasja 
Renkers heeft ze de weg omhoog weer ingezet. Ze won met  
6-4 7-5.

TIEBREAK TOERNOOI JEUGD
Om 16:00 uur mochten de Blauwwitte 
Strijdertjes voor het eerst shinen op 
het ORT. En er stond een wel heel bij-
zondere prijs op het spel. De beste 12 
kinderen mogen namelijk aanstaande 
zondag als ballenjongen / -meisje op-
treden bij de DE 3 en de HE 3 finale. 
De spanning was dus om te snijden. 
Slapeloze nachten, volle luiers, ouders wekenlang geter-
roriseerd omdat er niet zomaar iets op het spel stond. 
Ook onder de toekomst van Randenbroek heerst een pres-
tigestrijd en daarom ging het er bij vlagen heftig aan toe. 
Discussies, psychologische oorlogsvoering, racketje tikken, 
vloeken, niks zou onze kleine vrienden in de weg staan om 
hun doel te bereiken. Na een aantal zenuwslopende wed-
strijden werden de 12 uitverkorenen bekend gemaakt, wat 
volgde was een groot feest onder de winnaars. Kindercham-
pagne, chocoladesigaretten, K3 uit de speakers, als je er 
niet was heb je echt wat gemist.

TIEBREAK TOERNOOI SENIOREN
Na de opening, die geheel in stijl met taart en champagne 
verliep, werd voor de derde keer het Open Randenbroek 
Tiebreak Toernooi gespeeld. Niet eerder kregen we zoveel 
aanmeldingen, maar liefst 24 koppels streden om de eer. 
Oud-commissieleden, competitiespelers, drankorgels,  ge-
detineerden, iedereen deed mee. Door de grote variëteit 
aan mensen onstonden de leukste koppels. Jong & Oud, Dik 

& Dun, Drankverslaafd & Drugsver-
slaafd, Heilig boontje & Bajesklant, 
Getrouwd & Gescheiden, Adonis & 
Lekkerding  noem ze maar op, ze 
waren er allemaal. De winnaars 
waren Pils van Nutten en Tineke 
Hagebeuk.

De foto’s van beide toernooien en van alle andere par-
tijen zijn terug te vinden op www.openrandenbroek.nl!

ORT
Open Randenbroek Toernooi

ORT
Open Randenbroek Toernooi

 EEN GOED FEEST KOMT NIET UIT DE LUCHT VALLEN...

Sinds vorig jaar bestaat de                    
mogelijkheid om Vriend van het ORT 
te worden. Tegen een vergoeding van 
€50,- mag u zich een jaar lang vriend 
van ons toernooi noemen. U krijgt als 
vriend een eervolle vermelding op ons 
bord en een geheel verzorgde avond 
op donderdag 30 juni en natuurlijk de 
nodige hugs & kisses van de commissie

Inmiddels hebben zich al 24 vrienden 
aangemeld. Deze mensen helpen 
ons enorm om het toernooi uniek 
te houden. Alle vrienden nogmaals 
ontzettend bedankt!!

Wilt u ook vriend worden?! Loop dan 
even langs de keet en meldt u aan!



HUIS VAN 
DE DAG
Bruggensingel-Zuid 2, Amersfoort
Vraagprijs € 439.000,-- k.k.

Geschakelde Brugwoning type helft van dubbel woonhuis gelegen op 
een TOPLOCATIE met prachtig uitzicht. De woning is v.v. een zonnige 
tuin en ruime, lichte woonkamer boven het water gelegen. Perceelopp. 
229 m². Bouwjaar 1994. Woonopp. 175 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

TELMAN & VAN LEEUWEN MAKELAARS

W I S T  U  D A T. . . . .
* Ruud ‘das Fantom’ Schoordijk wel heel erg gul blijkt, hij stelt zijn vrouw 
volledig ter beschikking van de commissie. Bedankt Rudie, je krijgt haar 
aan het eind van de week weer netjes thuis afgeleverd (dat is tenminste de 
bedoeling).
* Dezelfde Hanneke ‘Moekie’ Schoordijk vroeger door haar broers Han-
nekutje werd genoemd, als redactie hebben wij besloten om daar verder 
niet op in te gaan....
* Sam ‘wizzkid’ Yeegenaah gisteren meer dan 4 uur bezig geweest is om 
een filmpje in de powerpoint presentatie te laten draaien. Dit is dezelfde 
man die tegen andere commissieleden zeurt over efficiency, schaalvoorde-
len, slack, effectiviteit, doorzettingsvermogen, creativiteit, endurance, 
stamina....do we need to say more?!
* De cohesie van de dubbelzijdige tape van erg goede kwaliteit is gebleken, 
aldus Sam ‘ik heb een tenniscrisis’  Yeageaneh
* Ingmar ‘Jeetje jeetje’ Kolbrink boos is en een rectificatie eist. Niet Sam 
maar hij is wereldkampioen koekhappen geworden....
* Tony van de Kieft een aanrijding heeft veroorzaakt doordat hij voor het 
stoplicht een gratis striptease weggaf. De ontvangende vrouw was zo onder 
de indruk dat ze pardoes haar gaspedaal intrapte en daardoor op de auto 
voor haar knalde.
* Onze huisfotograaf Bert ‘Sleeping Beauty’ Vrugteveen zelfs op de meest 
belangrijke momenten zijn schoonheidslaapje pakt. Tijdens de opening lag 
Bertje tussen de zure lappen. Als je er maar lekker uitziet Bert....

TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011

Wie zijn Telman & Van 
Leeuwen Makelaars? 
Hetty Telman en Anouk van 
Leeuwen zijn beiden beë-
digd makelaar/taxateur en 
aangesloten bij de NVM. Zij 
vormen samen met Sanne 
Berends en Lars Boom een 
enthousiast team. “Ons kan-
toor bestaat nu bijna 7 jaar, vertelt Anouk van Leeuwen. We hebben 
meerdere woningen al voor de tweede keer in de verkoop gehad. 
Klanten komen bij ons terug, en dat waarderen we enorm. We zijn 
een klein en hecht team, we kennen alle vier al onze klanten. De 
lijnen zijn kort, dat werkt heel plezierig en wordt ook door onze 
klanten als prettig ervaren”.

Waarom al voor de vijfde keer de hoofdsponsor?
Eigenlijk niet zo’n hele moeilijke beslissing omdat wij (Hetty Telman 
en Anouk van Leeuwen) beide lid zijn van tennisvereniging Randen-
broek. Een hele gezellige vereniging die zich actief en op een leuke 
manier inzet voor verschillende toernooien, kampioenschappen, com-
petities en andere activiteiten. Het open toernooi op Randenbroek 
wordt professioneel en deskundig aangepakt. Dat is iets waar Telman 
en Van Leeuwen Makelaars zich volledig in kan vinden. Elke make-
laar heeft zijn eigen manier van werken. Wij spiegelen ons graag aan 
de topsporter. Gedreven en zorgvuldig zijn we gericht om het beste 
resultaat te behalen voor onze opdrachtgevers.

Graag tot ziens tijdens de gezellige week van Telman & Van Leeuwen 
Open!

Hetty Telman en Anouk van Leeuwen 

S P E L E R S  P R O F I E L

TAART VAN DE DAG 
Wij hebben besloten om een nieuwe 
rubriek toe te voegen aan ons dagblad 
om onze lezers nog meer te binden. U 
krijgt namelijk de mogelijkheid om in 
dit dagblad te verschijnen. De opdracht 
om hiervoor in aanmerking te komen is 
simpel, maak een taart voor de com-

missie! Iedere dag zal er uit de diverse inzendingen een winnaar gekozen 
worden. Deze winnaar mag achter ons ‘Taart van de Dag’ bord plaatsne-
men en die foto zal in deze rubriek geplaatst worden. Daarnaast maakt 
iedere dagwinnaar kans om op vrijdagavond tijdens de loterij uitgeroepen 
te worden tot ‘Taart van de Week’. Over de bijbehorende prijs zal nog jaren-
lang gepraat worden, dus doe mee en bak die taart!! Jerry & Gea deden alv-
ast de  aftrap door wat snoepgoed te doneren, helaas is dat nu alweer op......

Naam: Berry Witte
Woonplaats: Amersfoort
Club: LTV Randenbroek
Nationaliteit: Kaas
Gewicht: Ongeveer 67,4456 kg
Lengte: 1,84m
Speelsterkte: 5/5
Wanneer begonnen: Augustus 2000, ik weet het nog 
als de dag van gister. Beste dag van mijn leven, wow!

Waarom begonnen: Mijn zusjes en vader zaten al op tennis en ik ben 
geen leider, meer een volger dus vond het eigenlijk niet leuk maar ben 
toch maar op tennis gegaan. 11 jaar verder heeft het mij zeker geen 
windeieren gelegd. 
Grote voorbeeld: Robert ‘ Vertha’  Nieuwland en Wayne Dyer. Mijn mattie 
Wayne is spiritueel en daar herken ik mijzelf erg in. Ik ben zelf ook lid 
van de Hare Krishna en doe healingsessies met Jomanda. Interesse? Bel 
mijn agent.
Hobby’s: Tennis, Sambuca, Party Party, Marit mijn liefie poepie scheetie, 
fitness 5x in de week want ik ben een kast en ik doe aan vliegeren met 
een Trainerkyte.
Wapen: Smash
Hoogtepunten: Ik ben Geldersch kampioen geworden t/m 17 jaar hoe on-
geloofwaardig dat ook mag klinken voor een man met mijn kwaliteiten!!
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09.00 uur DE7 17+  Lilian Kupers   - Els Erkens   4-6 0-6

  DE7 17+  Chantal Hillebregt  -  Marina Zijderveld  1-6 0-6

10.45 uur  HE4   Rik Hertsenberg   -  Ingmar van Dongen  3-6 4-6

  HE4  David van Ark   - Sjoerd van As   3-6 6-1 2-6

  HE5   Johan Langkamp  - Bojan Hinke   3-6 2-6

  HE5  Tijmen Pollack  - Rody Kandel   5-7 0-6

  HE7 17+  Nick Ruizendaal  - Sander Eek   6-2 6-4

12.30 uur DE3  Caitlin Visser   - Natasja Renkers  6-4 7-5

  HE7 17+  Tony van de Kieft  - Bart Borgman   6-2 6-0

14.00 uur HE7 17+  Andre Masteling  - Jordie Brouwer  1-6 0-6

  HE7 17+  Tom Lensing   - Dyon van Empelen  5-7 6-1 6-2

  HD7 17+  Herman Oskam  - Donald van Daatselaar 6-1 6-7 4-6

    Gertjan Wijdenes  - Alex Smink 
  

 UITSLAGEN
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10.45 uur HE4  Alex ten Haaft   - Sebastiaan Flohr 

  HE4   Sander de Kleuver  - Rene Metz

  DD5   Jeanine Oostenbrug  -  Petra van Oostveen

    Ivette Poeisz    Linda Snijders

  HE6  Eugene Kepel   - Roell Tessels

  HE7 17+ Erik van de Wiel  - Nick Ruizendaal

  DD7 17+  Hanneke Snel   - Natalie Gerritsen - van Ophem

    Nienke Willems   Eva Ipenburg 

12.30 uur  HE4   Yannick Methorst   -  Vito Vrugteveen

  DD4  Susan Bosman   - Ashley Smeeing

    Caitlin Visser   - Ashley Visser

  HE6  Ed van Empelen  - Mark Evers

  HE7 17+ Ron van Putten  - Henk Verdoorn

14:00 uur HE5  Sebastiaan Flohr  - Robbert Ooms

  GD7 17+ Jerry Tuhusula   - Ghislain Gerritsen

    Martha van Empelen   Natalie Gerritsen - van Ophem

      

 PLANNING
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15.30 uur HE3  Rody Bethé   - Joël van Ark

  HE4   Brian van den Heuvel  - Joran Bethé

  HE5   Ronan Spoor   -  Willem van As

  DE6  Doret van Muilekom  - Carina Wilhelm

  GD7 17+ Valerie Jehee   - Nastasja Ephraim - Wallenburg

    Erik Masteling   Jeroen Ephraim

17.00 uur HE5  Carlo Schijven   - David Trampert

  GD5  Sander Brouwer  -  Marjolie van Essen - Belgers

    Ellen Does    Maarten Belgers

  DE6  Iris Leliveld   - Denise van Asch

  HE7 17+ Gerard van Putten  - Tony van de Kieft

  HE7 17+ Winnaar 12.30 uur  - Marc Vrolijk

18.30 uur DE4  Rachel Deurloo  - Crista Subroto

  DE4  Priscilla van Korlaar  - Fleur Bollebakker

  HE7 17+ Sander van den Berg  - Paul van Eijden

20:00 uur HE4  Rick Tania   - Winnaar 10.45 uur

  HE4  Thiemo Zeeman  - Rodi Bethé

  HE5  Bojan Hinke   -  Menno Brakel

  HE7 17+ Jordie Brouwer  - Bas van der Worp

  DD7 17+ Karin Geschiere  -  Jeanette Dieters

    Wouthera Lütje   Marina Zijderveld  

 PLANNING


